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Stap 1

Voorbereiding:
Kijk in het gootsteenkastje of er stopkraantjes op de watertoevoer zitten. Als dit zo is, draai ze dan dicht, draai d
keukenkraan open en ga verder naar stap 2.
Is dit niet zo? Draai dan de hoofdkraan dicht. Draai vervolgens de keukenkraan open, zowel warm en koud. Hee
woning meerdere verdiepingen? Draai dan ook alle kranen boven open. Draai bij de hoofdkraan de aftapper open
zet er een emmer onder. De leidingen lopen nu helemaal leeg.
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Stap 2

Kraan vervangen:
Onder de kraan zitten twee slangen of pijpjes, draai deze bij de eerste koppelingen los. Gebruik hiervoor een
waterpomptang en Bahco schroefsleutel. Leg een dweil in het gootsteenkastje om water op te vangen wat nog
de leiding lekt. Ga op je rug onder de kraan liggen en maak de bevestiging van de kraan aan de onderkant los. Je
kunt nu de oude kraan verwijderen en de nieuwe kraan plaatsen. Sluit de slangen of pijpjes weer aan. Als de nie
kraan andere aansluitingen heeft, zul je de nodige verlopen bij de bouwmarkt moeten halen. Als je verlopen geb
waarvan de overgang schroefdraad op schroefdraad is, gebruik dan teflon tape. Wikkel de teflon tape 3 tot 5 sla
rondom het schroefgedeelte. Rek de tape wat uit zodat het strak in het schroefdraad trekt. Draai de verbinding
met twee sleutels. Draai hem niet terug; dit kan de teflon tape beschadigen en tot lekkage leiden. Draai je hem
terug om hem bijvoorbeeld weer los te maken, breng dan de teflontape opnieuw aan. Sluit alle kranen, en draai
stopkranen of hoofdkraan weer open. Vergeet niet de eventueel nog openstaande aftapper eerst dicht te draaie
Controleer alle aansluitingen op lekkages en draai als alles goed is de kraan open. Zet eventuele andere kranen
open zodat alle lucht uit het systeem kan.

Aandachtspunten:
● Draai koppelingen niet overdadig vast, hierdoor beschadigen schroefdraden, afdichtringen en rubbers. Goed
vastdraaien is voldoende.
● Kijk vooraf of je de juiste koppelingen in huis hebt zodat je niet opnieuw naar de bouwmarkt hoeft.
● Als je bezig bent, loopt er altijd wat water uit de leidingen. Maak dit gelijk droog met een dweil om te voorkom
dat er water in het hout van de keukenkastjes trekt.
● Als je twijfelt of een koppeling lekt, maak hem goed droog met W.C. papier. Als hij droog is moet hij ook droog
blijven. Controleer dit met een nieuw stukje toiletpapier; als het vochtig wordt, lekt de aansluiting. Draai eventue
de koppeling iets vaster aan.
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